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ESBORRANY DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA
PEL PLE MUNICIPAL EN DATA 3 DE MAIG DE 2012

A la Casa Consistorial de la Vila de CARDONA, essent les 20,00 hores del dia 3
de maig de 2012, es reuneix el Ple de l'Ajuntament, en sessió ordinària, sota la
Presidència de l'Illm. Alcalde-President, SR. FERRAN ESTRUCH I
TORRENTS, amb l’assistència dels Regidors que a continuació s’indiquen:
SR. JOSEP TRISTANY I CLARET
SRA. M. ELENA XIXONS I CLOTET
SRA. AIDA MOLNER I PEJOAN
SR. SERGI BALLESTEROS I GREGORIO
SRA. MAITE BARRERA I PONS
SRA. CLOTI FARRÀS I COMPANY
SRA. MONTSERRAT OBRADORS I PALAU
SR. JOSEP SERRA I CASALS
SR. FRANCESC VILLEGAS I MARTINEZ
SRA. ROSA RUIZ I PUBILL
SR. JORDI CASAS I PONS
SR. DAVID RIVERA I GALERA
assistits per mi, la sotasignant Secretària-Interventora accidental de la
Corporació, Brígida Manau Vila.

El President obre l'acte i s'entra a conèixer els assumptes inclosos a l'ordre del
dia, recaient sobre aquests assumptes, els acords que a continuació es
relacionen:

1.- APROVACIÓ ACTES ANTERIORS.1.1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors: Ple ordinari del
dia 1 de març de 2012 i Ple extraordinari del dia 30 de març de 2012.
Examinades les actes de les sessions següents: Ple ordinari del dia 1 de març de
2012 i Ple extraordinari del dia 30 de març de 2012, s’aproven per unanimitat
dels 13 membres presents de la Corporació.
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2.- QÜESTIONS PRÈVIES.
2.1.- Donar coneixement dels Decrets de l’Alcaldia núms. 22 al 48 i
del 50 al 64 de 2012, dictats per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a)
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril.
El Ple de la Corporació, es dóna per assabentat, dels Decrets de l’Alcaldia núms.
22 al 48 i del 50 al 64 de 2012, dictats per l’Alcaldia-Presidència: Art. 22.2.a) de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, i que figuren al Llibre de Decrets.
Intervencions:
L’alcalde dóna la paraula als Grups Municipals.
El Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal del PSC, comenta que en relació
al Decret d’Alcaldia núm. 64 que es refereix a la convocatòria de la Junta de
Govern Local número 17, com que encara no té l’acta, no té detall del contingut
de la mateix, per tant, creu que no s’hauria de donar compte d’aquest decret en
aquesta sessió. El Sr. Alcalde contesta que es retira aquest decret i se’n donarà
compte en la proper Ple Ordinari.
Continua el Sr. Casas sollicitant informació en relació als decrets que fan
referència a la incoació d’expedient a una sèrie de jovent per incompliment de
l’ordenança de la convivència i ús de la via pública. En aquest sentit diu que
sense voler entrar en els fons de l’assumpte sí que voldria saber quan es va
iniciar el corresponent expedient, perquè creu que això va passar a l’octubre i
fins al maig no es fa el tràmit, quan hi ha expedients que són molt més ràpids.
El Sr. Tristany explica que en aquest cas els Serveis Tècnics de l’Ajuntament,
previ contacte amb l’escola de Sant Feliu, que és d’on venien els nens, van fer les
diligències en els terminis que es van establir amb aquesta escola, imposant les
sancions que consten en el decret.
La Secretària accidental diu que tal i com ha dit el tinent d’alcalde, primer es va
parlar amb l’escola i se’ls va exposar la situació, i es va quedar que com que
s’estava dins del termini legal per poder-ho aplicar, primer es parlaria a l’escola
i després l’ajuntament incoaria l’expedient sancionador. Per això s’ha trigat més
en fer el tràmit.
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3.- ALCALDIA-PRESIDÈNCIA.3.1.- Donar compte del decret de l’alcaldia núm. 65/2012, de 24
d’abril de 2012, relatiu a l’aprovació de la liquidació del Pressupost
de l’exercici 2011.La secretària que subscriu, llegeix el decret, següent:
“Considerant les potestats atribuïdes a la meva autoritat, pels articles 21 de la
Llei 7/1985, de 2 d'abril, 51 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, de la Generalitat de
Catalunya, i 24 del Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril.
Atès que en data 23 de març de 2012 es va aprovar una liquidació del pressupost
de l'exercici 2011, amb caràcter provisional, i s'han detectat errors que es volen
subsanar.
Atès que, en compliment del que disposa l'article 6è del Reial Decret 1174/1987,
de 18 de setembre, s'ha formulat, la liquidació d'ingressos i despeses del
pressupost de l'exercici 2011, amb l'informe favorable de la SecretariaIntervenció.
En conseqüència del que ha estat exposat, resolc i disposo:
Primer.- Aprovar la Liquidació del Pressupost de l'exercici 2011, en aplicació
d'allò que disposen els articles 191 del Text Refós de la a Llei Reguladora de les
Hisendes Locals (RDL 2/2004 de 5 de març) i 90 del Reial Decret 500/1990, de
20 d'abril, formulada per la Intervenció Municipal, el resultat de la qual és el
següent:
AJUNTAMENT DE CARDONA
ROMANENT DE TRESORERIA a 31 de desembre de 2011
(Article 101 R.D. 500/1990)
Concepte

1. (+) Deutors pendents de cobrament

31.12.11

3.291.586,27

De pressupost d'ingressos pressupost corrent

1.012.005,69

De pressupost d'ingressos pressupost tancat

2.388.291,67

D'altres operacions no pressupostàries
Menys: saldos de dubtós cobrament
Menys: ingressos pendents d'aplicació definitiva

60.429,33
-169.140,42
0,00
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2. (-) Creditors pendents de pagament

3.483.526,30

De pressupost de despeses pressupost corrent

3.021.326,15

De pressupost de despeses pressupost tancat

296.780,97

D'altres operacions no pressupostàries

165.419,18

Menys: pagaments pendents aplicació

0,00

3. (+). Fons líquids de tresoreria

365.597,40

4. Romanent de tresoreria total (1-2+3)=(5+6)

173.657,37

5. Romanent de tresoreria afectat a despeses amb
finançament afectat

6. Romanent de tresoreria per a despeses generals (4-5)

726.142,67

-552.485,30

AJUNTAMENT DE CARDONA
RESULTAT PRESSUPOSTARI EXERCICI 2011
(Article 96 R.D. 500/1990)
Concepte

31.12.11

Drets reconeguts nets

5.123.070,98

Obligacions reconegudes netes

7.183.125,89

Resultat pressupostari

-2.060.054,91

Desviacions positives de finançament

-475.522,72

Desviacions negatives de finançament

2.194.981,13

Despeses finançades amb romanent líquid de tresoreria

0,00
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Resultat pressupostari ajustat

-340.596,50

Segon.- Disposar que es doni compte d’aquesta aprovació, al Ple de la
Corporació en la primera sessió que es celebri, en aplicació d'allò que disposa
l’article 193.4 del Text Refós de la a Llei Reguladora de les Hisendes Locals i
l’article 90.2 del Reial Decret 500/1990, de 20 d’abril.”

Intervencions:
L’alcalde dóna la paraula a la Tinent d’alcalde delegada d’hisenda.
La tinent d’alcalde delegada d’Hisenda, Sra. Aida Molner recorda que la
liquidació del pressupost de l’exercici 2011 s’ha realitzat per part de la
Secretaria-Intervenció i ha estat revisada per l’auditor de Faura Casas, Sr. Pere
Ruiz, que fa anys que presta els seus serveis a l’Ajuntament de Cardona. Tal i
com marca la Llei d’Hisendes Locals en el seu article 195.5, les entitats locals
han de remetre còpia de la liquidació del pressupost municipal a l’Administració
de l’Estat abans de finalitzar el mes de març. Abans d’acabar el referit termini
vam trametre la liquidació provisional de l’exercici 2011, aprovada pel Decret de
data 23 de març de 2012, i enviada el 30 de març.
D’altra banda, diu que a aquest govern no se li pot imputar el resultat
pressupostari del 2011 ni el romanent de tresoreria, sinó que consideren que tan
sols se’ls podria imputar l’execució del pressupost d’ordinari en el segon
semestre de l’any, a partir de que van prendre possessió. No vol fer judicis de
valor ni opinar sobre si s’ha fet una bona o mala gestió econòmica, però sí posar
de relleu que el que reflecteixen els números. D’aquesta manera, analitzant el
resultat pressupostari de l’any 2011 es veu que és negatiu i que l’exercici 2011 es
tanca amb un dèficit, com ha dit la secretària, de 340.596,50 euros. Cal recordar
també que l’any 2010 es va tancar amb un dèficit de 157.000 euros. Aquest
resultat negatiu es dóna pel següent: d’una banda es van preveure més drets
reconeguts del que realment es percebrien, en concret uns 280.000 euros més. I
sobretot el dèficit es produeix a nivell de transferències corrents, és a dir, de les
subvencions. D’altra banda, hi ha el dèficit resultat de les inversions, perquè és
cert que es va fer un esforç inversor molt important i que les inversions estaven
ben finançades, però no en la seva totalitat, i hi ha hagut un cert diferencial.
Com deia, a l’actual govern se li pot imputar l’execució del segon semestre de
l’any 2011 del pressupost d’ordinari, i en els números ja es pot veure que a partir
de juny hi ha una reducció molt significativa en el pressupost corrent i, sobretot
en el capítol de personal. Aquesta dada es veu en l’execució del pressupost i va
ser confirmada per l’auditor, Sr. Pere Ruiz. L’any 2010 l’ajuntament ja va tenir
un estalvi net negatiu de 135.919,28 euros i, per tant, una alerta de que s’estava
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gastant més del que s’ingressava. Llavors a l’any 2011 es van aplicar les mesures
d’estalvi, però tot i haver-les aplicat a partir del segon semestre, encara es tanca
el 2011 amb un estalvi net negatiu, però amb una xifra menor en 83.182,22
euros. Quan hi ha un estalvi net negatiu l’ajuntament ha de fer obligatòriament
un pla de sanejament financer. En compliment de la normativa i abans del pla
d’ajust l’ajuntament va elaborar el pla de sanejament financer per tal de millorar
la seva situació econòmica, en tant que una de les màximes prioritats de l’equip
de govern és millorar la liquiditat de l’ajuntament i eduir el termini de pagament
a proveïdors, que era de 14 mesos.
Un cop hem analitzat la fotografia econòmica de l’any, cal saber de quina
quantitat de diners pot disposar l’ajuntament, és a dir, què ens queda per gastar,
i aquest resultat també és negatiu tal i com reflexa la xifra del romanent de
tresoreria. Aquest resultat és negatiu principalment per quatre motius: perquè
hi ha més despesa que ingressos, més obligacions reconegudes que drets
reconeguts; perquè tècnicament s’ha fet una depuració d’ingressos d’exercicis
tancats que s’han considerat que no arribarien, i perquè s’han aplicat els
paràmetres de la Sindicatura de Comptes a nivell d’impagats. I llavors hi ha el
finançament afectat, és a dir, els drets reconeguts que tenim afectats única i
exclusivament a una actuació concreta. És cert que s’ha fet un esforç inversor
molt important i que això ha provocat, juntament amb un excés de despesa
ordinària, una tensió molt important de tresoreria a l’Ajuntament de Cardona. A
part, es van dedicar recursos ordinaris al finançament d’inversions. I si mirem la
diferència entre el que ens deuen i el què devem, encara hi ha una diferència de
més de 700.000 euros, que és despesa no finançada per cap subvenció i que, per
tant, s’hauria de treure de recursos ordinaris.
Intervé el Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal del PSC exposant que
des del seu grup el que veuen és preocupació per la situació. El seu grup pot ser
més crític, perquè ni va elaborar el pressupost el 2011 ni ha participat en el seu
desenvolupament. Per això diu que volen ser crítics i que entenen que el
pressupost és una hipòtesi dels números i, per tant, també de les subvencions, i
que fer previsions és difícil, però que cal ser responsables i conseqüents o
intentar afinar al màxim per no trobar-se amb sorpreses a finals d’any com
succeeix en aquest cas.
L’Alcalde diu que aquest any s’ha fet un pressupost que, malgrat les
controvèrsies que ha comportat amb els grups municipals, s’ha intentat que fos
realista i molt acurat amb els ingressos i les despeses reals, amb totes les
reduccions que això implica. Per això, aquest govern sí que ha intentat que en el
que és de la seva competència, que és el pressupost d’aquest exercici, i tal i com
vam debatre amb vostès, ser el màxim d’acurats i realistes possible.
Per part del grup municipal de CiU intervé la Portaveu Sra. Cloti Farràs
exposant que alguns dels membres del grup van ser integrants del govern
anterior, i que es senten especialment orgullosos de la gestió que es va portar a
terme i d’haver aconseguit totes les inversions que es van obtenir per Cardona.
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És veritat que en les inversions a vegades hi ha una part que s’hi ha de posar i
també és veritat que quan fas el pressupost fas una previsió de subvencions i a
vegades el fet que les hagin retirat amb els ajustos que han fet altres
administracions et condiciona. Per això, entenen que quan es va pressupostar es
ve fer atenent al que es preveia aconseguir i si després no han arribat els ajuts
s’han d’anar fent les correccions que calgui al llarg de l’exercici. Per això es fan
les modificacions de crèdit .
D’altra banda diu que sí que és cert que CiU va governar la meitat del 2011 i que
no van tenir en cap moment, cosa que sí que s’ha fet en altres consistoris, la
intenció de gastar abans de que arribessin les eleccions municipals, i que es va
actuar amb rigor i responsabilitat. Sí que és cert que després no han arribat
algunes subvencions i que això ha afectat l’execució, però que la responsabilitat
ha de ser molt compartida, en tant que si ens fixem en les factures que es van
comunicar al Ministeri corresponents a l’any 2011, un 70% de l’import està
aprovat per les juntes de govern celebrades en aquesta legislatura. Diu que amb
això no vol dir que el seu grup no es responsabilitzi d’una part de l’exercici i que
el pressupost es va elaborar en el seu mandat, però la responsabilitat no l’ha de
defugir ningú.
El moment és complicat i des de l’equip de govern ja es va explicar als grups
quan es va elaborar el pla d’ajust que el tancament de l’exercici seria negatiu.
S’apuntaven unes xifres més baixes i ara han estat més altes, i el que espera i
confia el seu grup municipal és que l’equip de govern actuï de manera molt
responsable i que amb rigor i austeritat es corregeixin els paràmetres en l’actual
exercici.
Intervé l’Alcalde agraint la confiança i la disposició dels grups per tal de que
aquest any s’actuï amb la màxima austeritat. En aquest sentit expressa que creu
que es va fer un esforç inversor molt important, i que les inversions estaven ben
finançades en conjunt, però que hi ha una part de despesa que no estava
finançada. I pel que fa al tema de les subvencions hi ha molts ajuts que no
arribaran.
La Sra. Molner diu que a nivell de subvencions el tema no tan sols radica en que
les hagin retallat, sinó que en alguns casos es va fer una previsió molt a l’alça.
Per exemple, en les subvencions de treball, amb un import pressupostat de prop
de 125.000 euros, dels quals efectivament s’han percebut 40.000 euros.
La Sra. Farràs contesta que el pressupost es fa amb les previsions que es tenen i
que com saben s’ha de modificar oportunament si es detecta que aquestes
previsions no es compleixen.
El Sr. Estruch respon que en això li dóna la raó, però que reitera que es van
preveure generosament els ingressos, i que es van plasmar de forma molt
optimista. Les subvencions que es rebrien. I que en el que no està d’acord,
perquè així ho demostren les dades, és que no sap si degut a les eleccions o per
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altres motius, es va fer més despesa corrent del que seria desitjable, és a dir, es
va gastar més del que es tenia.
La portaveu del grup municipal de CiU diu que no hi pot estar d’acord. Les
partides dels anteriors regidors no estaven esgotades, ni de bon tros, quan hi va
haver el canvi de govern. I hi han altres anys que les partides s’havien esgotat a
mig exercici perquè hi ha àmbits, com el d’esports, on la despesa es produeix
abans, pel fet de que la piscina està en funcionament els mesos d’estiu, per
exemple.
La Sra. Molner diu que el 2010 es va tancar amb estalvi net negatiu, de forma
que el resultat pressupostari era negatiu i que això ja era indicatiu de que calia
moderar la despesa. El tancament d’aquest 2011 també ha sortit negatiu, de
forma que cal contenir la despesa.
Continua el Sr. Estruch en el sentit que el que comenta ho diu d’acord amb els
paràmetres econòmics fixats i que expliquen el perquè d’aquest romanent de
tresoreria, i segons les dades validades per part de l’auditor. Que una part de la
inversió no està finançada, que s’ha fet una depuració de subvencions i
ingressos que no es percebran, acumulats d’altres anys, que es van preveure
subvencions en excés i, sobretot, que es va fer més despesa corrent que ingrés
corrent. I diu que això és el que diuen els números, i però que no es vol prejutjar
res, atès que l’actual equip de govern també s’hi pot trobar.
La Sra. Farràs contesta que l’equip de govern no pot defugir la seva part de
responsabilitat, i que no poden saber que hauria fet CiU si hagués estat al
govern durant el segon semestre de l’exercici. Hi ha inversions que han acabat i
tancat l’actual govern municipal, i no es coneix que hauria fet CiU en cas de
continuar governant, és a dir, si s’haguessin acabat o no, si s’hagués buscat i
obtingut altre finançament, etc. Ningú pot defugir la seva part de responsabilitat
i l’exercici econòmic és responsabilitat del govern que el tanca.
L’Alcalde respon que el seu govern tanca l’exercici i que no defuig cap
responsabilitat des de que està en el càrrec, perquè el poble els va donar la
confiança, però que el que no es pot imputar a l’actual govern són les inversions,
en tant que no se n’ha programat cap de nova i que a més el desequilibri entre
ingressos i despeses tampoc se’ls pot atribuir. Del que si se’ls pot
responsabilitzar és de sanejar les finances dels del moment d’entrar a
l’ajuntament i des d’aquest any,
gastar menys del que s’havia gastat
anteriorment. I això s’ha notat moltíssim i s’ha produït una gran diferència
entre el primer i el segon semestre de l’exercici a nivell de despesa corrent.
La Corporació per unanimitat dels 13 membres presents es dóna per
assabentada.
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3.2.- Donar compte del Decret de l’Alcaldia núm. 49/2012, de 23 de
març de 2012, relativa la incorporació de romanents de crèdit
procedent de la liquidació del pressupost de l’exercici 2011, al
pressupost de l’exercici 2012.
La secretària que subscriu, llegeix el decret, següent:
“Atès el que disposa l’article 182 del Text Refós de la a Llei Reguladora de les
Hisendes Locals (RDL 2/2004 de 5 de març) i l'article 47 del R.D. 500/1990 de
20 d'abril pel que es desenvolupa el títol sisè de l'esmentada Llei, en matèria de
pressupostos.
Atès allò disposat en l'esmentat article 47 del R.D. 500/1990, els romanents de
crèdit que s’incorporen corresponen tots ells a operacions de capital (article
182.1.c del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals).
Atès allò disposat per l’article 182.1 del Text Refós de la Llei Reguladora de les
Hisendes Locals i l’article 48 del R.D. 500/1990, es disposa de suficients
recursos financers per a la incorporació d’aquests romanents de crèdit.
Atesa la proposta presentada per la Intervenció Municipal en el seu informe de
data 23 de març de 2012, aquesta Alcaldia-Presidència, en ús de les
competències que li atorga l'article 21.1 f) de la Llei de Bases de Règim Local,
HA RESOLT
Primer.- Autoritzar la incorporació de Romanents de Crèdit procedents de la
liquidació del pressupost de l’exercici 2011, al pressupost de l’exercici 2012,
segons el següent detall:

Concepte
Passera Vall Salina
Recuperació casa vigilant

Pressupost

Pressupost

Despeses

Ingressos

38.450,23
5.576,27

Allotjaments protegits, fases II-III

303.250,00

Implantació oficina local habitatge

27.720,90

Millora camí nou i reconstrucció murs

14.100,00

Urbanització Sector Salut

80.939,49

Adequació espai central Mina Nieves

232.618,46

10

Honoraris pla ordenació urbanística

19.091,62

Allotjaments protegits, fase I
Total Capítol VI

4.395,70
726.142,67

Romanent de Tresoreria Afectat

726.142,67

Total Capítol VIII

Totals

726.142,67

726.142,67

726.142,67

Intervencions:
L’Alcalde dóna la paraula a la Tinent d’alcalde delegada d’Hisenda, perquè
expliqui el decret.
La Sra. Aida Molner, tinent d’alcalde delegada d’Hisenda explica que, tal i com
es va detallar a la Comissió informativa, aquest decret implica la incorporació de
romanents de crèdit, és a dir, de despesa destinada a una finalitat concreta.
La Corporació per unanimitat dels 13 membres presents es dóna per
assabentada.

3.3.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu al nomenament de
membre integrant de la Comissió Informativa Permanent i
nomenament representant de l’Ajuntament al Consorci del Solsonès
i Cardona per al Medi Ambient, motivat per la reorganització de la
representació del Grup Municipal de CIU, per renúncia i nova pressa
de possessió de càrrec de regidors.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“En data 30 de juny de 2011, el Ple de la Corporació va aprovar el cartipàs
municipal i les delegacions dels membres corporatius, com a representants
d’aquest Ajuntament en les fundacions, entitats, mancomunitats, empreses i
altres òrgans collegiats que requereixen representació municipal, o bé que han
d’integrar-se en aquests en funció dels respectius càrrec, a resultes de les
eleccions locals del dia 22 de maig de 2011.
En data 1 de març de 2012, el Ple de la Corporació va prendre coneixement de la
renúncia al càrrec de regidor de l’Ajuntament de Cardona, presentada pel Sr.
Josep Maria Sala Esteban, pel Grup Municipal de CIU.
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En data 30 de març de 2012, la Sra. Rosa Ruiz Pubill, va prendre possessió del
càrrec de Regidora d’aquest Ajuntament, en substitució del Sr. Sala.
En vista de la renuncia presentada pel Sr. Josep Maria Sala, cal reorganitzar la
representació del Grup Municipal de CIU dins la Comissió Informativa
Permanent i la representació com a membres corporatius en les fundacions,
entitats, mancomunitats, empreses i altres òrgans collegiats que requereixen
representació municipal.
Atès que disposen els articles 20, 73.3 i 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril;
articles 48, 49, 50, 60, 61, 62, 100 i següents i concordants del Decret Legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei Municipal i de
Règim Local de Catalunya; article 22 i següents de la Llei 30/1992, de 26 de
novembre i el 23, 123 i següents del Reial Decret 2586/1986, de 28 de novembre
i concordants.
Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa
Permanent i Especial de Comptes, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció
dels següents
ACORDS

Primer.- Integrar dins la Comissió Informativa Permanent al regidor del
grup municipal de CIU Sr. Josep Serra i Casals, en substitució del regidor
cessant Sr. Josep Maria Sala i Esteban.
Segon.- Nomenar representant de l’Ajuntament al Consorci del Solsonès i
Cardona per al Medi Ambient, a la regidora Sra. Cloti Farràs Company pel Grup
Municipal de CIU, en substitució del regidor cessant Sr. Josep Maria Sala
Esteban.”
Intervencions:
L’alcalde explica el dictamen dient que a principi de legislatura es van aprovar
per Ple els nomenaments dels representants municipals en els diferents òrgans i
organismes dels quals forma part l’Ajuntament i que ara només es planteja un
canvi en funció de la nova composició del grup municipal de CiU després de la
renúncia del Sr. Sala.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals, que no intervenen.
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Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels
13 membres presents dels 13 que formen la Corporació.

3.4.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació de
l’acta de les operacions de delimitació del terme municipal de
Cardona, signades amb el municipi de Clariana de Cardener.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“En data 8 de juliol de 2010 i 13 de gener de 2011, el Ple de l’Ajuntament va
acordar el nomenament dels membres de la comissió municipal de delimitació,
representants de l’Ajuntament de Cardona en les operacions de delimitació del
terme municipal.
Havent-se convocat oportunament a aquests efectes, han estat realitzades les
operacions de delimitació amb el terme municipal de Clariana del Cardener, de
les quals s’han aixecat les respectives actes signades per les comissions de
delimitació dels respectius ajuntaments amb resultat de conformitat.
D’acord amb el que estableixen l’article 114.2.c del Decret Legislatiu 2/2003, de
28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya i l’article 31.3 del Decret 244/2007, de 6 de novembre, pel qual es
regula la constitució i la demarcació territorial dels municipis, de les entitats
municipals descentralitzades i de les mancomunitat de Catalunya, es requereix
el vot favorable de la majoria absoluta del nombre legal de membres de la
Corporació per adoptar aquests acords en matèria de delimitació del terme
municipal.
Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió informativa
permanent, proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar l’acta de les operacions de delimitació del terme municipal
de Cardona, en els termes expressats als plànols incorporats a l’expedient i a
l’acta signada en data 11 d’abril de 2012 , amb el municipi:
•

Acta de les operacions de Delimitació amb el terme municipal de
Clariana del Cardener signada el dia 11 d’abril de 2012.
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Segon.- Comunicar el present acord al Departament de Governació i
Administracions públiques de la Generalitat, als efectes de la seva publicació en
el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i de la seva inclusió en el mapa
municipal corresponent.
Tercer.- Notificar el contingut d’aquests acords al municipi de Clariana del
Cardener.”
Intervencions:
L’alcalde explica el dictamen dient que amb aquest tràmit es dóna compliment a
un procés ja iniciat en l’anterior legislatura pel regidor Sr. Josep Serra i que ara
s’està enllestint conjuntament amb el Departament de Governació.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals, que no intervenen.
Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per unanimitat dels
13 membres presents dels 13 que formen la Corporació.

3.5.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació inicial
de l’Ordenança Municipal d’Obres, Installacions i Serveis en el
Domini Públic de Cardona.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“Aquest Ajuntament creu convenient regular la tramitació i execució de les
obres, installacions i serveis, així com les garanties de reparació en cas de
desperfecte, de totes les obres que es realitzin a la via pública de Cardona i per
aquest motiu, s’ha redactat l’Ordenança Municipal d’Obres, Installacions i
Serveis en el Domini Públic de Cardona.
Atès el que disposa l’article 237 del Decret Legislatiu 3/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i
concordants i l’article 60 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa
Permanent, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents
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ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança Municipal d’Obres, Installacions
i Serveis en el Domini Públic de Cardona, d’acord amb el que disposa l’article
60 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el reglament
d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Segon.- Sotmetre a informació pública, l’acord anterior, per un termini de 30
dies, durant el qual es podran formular allegacions i reclamacions.
Transcorregut aquest termini, sense que s’hagin presentat allegacions, ni
reclamacions, s’entendrà aprovat definitivament.”

Intervencions:
L’alcalde dóna la paraula a la tinent d’alcalde delegada d’Urbanisme, Obres
Públiques i Habitatge per tal que expliqui el dictamen.
La Sra. Aida Molner explica que aquesta ordenança estableix unes normes
d’actuació i uns estàndards de qualitat per tal que les companyies de serveis,
promotors, projectistes, companyies de serveis, coordinadors de seguretat i
contractistes d’obres tinguin en compte en la redacció dels projectes, estudis i
plans de seguretat i salut i en la direcció i execució d’obres a l’espai públic, i
també tot allò que pugui tenir incidència en l’espai públic encara que s’executi
en un solar privat, és a dir, és la regulació de les obres en horitzontal. A la
ordenança hi consten els criteris amb els que s’han de d’executar les
canalitzacions dels serveis, la seva disposició, profunditat, etc, així com els
criteris per establir el contingut tècnic i formal per a l’obtenció de les llicències i
permisos d’ocupació, i el pagament dels tributs municipals segons la normativa
aplicable en cada supòsit. També estableix una fermança per poder fer front a
qualsevol deficiència constructiva i per garantir el cost de reposició de
paviments, papereres, arbrats, jardins, inclosos els paviments dels carrers no
afectats directament per l’execució de les obres. D’altra banda, regula els criteris
tècnics de l’execució de l’obra, des del replantejament conjunt amb l’ajuntament
fins a l’acabament i la garantia de l’obra on es fixen els criteris tècnics per a les
obertures, rebliments, etc, així com els registres vistos. Finalment es fixen els
criteris que establirà l’Ajuntament en la inspecció de les obres i el règim
sancionador.
Intervé l’Alcalde per afegir que és una ordenança molt tècnica, elaborada pels
Serveis Tècnics municipals i que considera que és un pas endavant per garantir
el respecte a la via pública per part d’empreses i contractistes i, al cap i a la fi, es
compleixi la normativa i a la llarga els desperfectes ocasionats no provoquin un
cost per als ciutadans. L’Ajuntament de Cardona paga forces diners al cap de
l’any en concepte de les reparacions i desperfectes que han ocasionat les obres.
Sí que és veritat, com es va comentar a la Comissió Informativa, que ara el repte
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és fer complir la ordenança, i que es passa del blanc al negre, perquè fins ara no
existia cap regulació i ara serà molt complerta. Per a això, la intenció és anar
fent passos fins arribar al complert compliment de la normativa, sempre tenint
en compte el criteri tècnic.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.
El Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista comenta que amb la
intervenció de l’alcalde es recull part del que el seu grup opina: que és una
ordenança tècnica, que marca moltes mesures i que s’ha de fer complir. I
aquesta és una de les problemàtiques que ja es van fer arribar a l’equip de
govern a la comissió informativa, és a dir, la dificultat de fer-la complir.
Demana, per tant, que si s’aprova, després s’apliqui.
La Sra. Cloti Farràs, portaveu del Grup Municipal de CIU, diu que tal i com s’ha
dit es tracta d’un document eminentment tècnic i, per tant, no entraran a
discutir detalls, però que sí que és cert que les ordenances es fan perquè després
es compleixin. I que esperen que els tràmits que s’hagin de fer per aquestes
obres s’agilitzin al màxim per no entorpir una activitat que ja té prous
problemes, com és la construcció, per la qual cosa esperen que es facilitin
aquests tràmits perquè no suposi endarreriments i traves a la seva activitat.
Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 8 vots a favor del
Grup Municipal d’ERC (6) i del Grup Municipal Socialista (2) i 5 abstencions del
Grup Municipal de CIU (5).

3.6.- Dictamen de l’Alcaldia-Presidència relatiu a l’aprovació inicial
de l’Ordenança Municipal reguladora de la Convivència i Ús de la Via
Pública de Cardona.
La secretària que subscriu, llegeix el dictamen, següent:
“Aquest Ajuntament creu convenient regular les normes de convivència i
comportament dels residents i visitants en els espais destinats a l’ús públic de
titularitat municipal, així com la utilització dels béns i espais de domini públic i
per aquest motiu, s’ha redactat l’Ordenança Municipal reguladora de la
Convivència i Ús de la Via Pública de Cardona.
Atès el que disposa l’article 237 del Decret Legislatiu 3/2003, de 28 d’abril, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i
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concordants i l’article 60 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual
s’aprova el reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Aquesta Alcaldia-Presidència, previ informe de la Comissió Informativa
Permanent, proposa al Ple de la Corporació, l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment l’Ordenança Municipal reguladora de la
Convivència i Ús de la Via Pública de Cardona, d’acord amb el que disposa
l’article 60 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el
reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.
Segon.- Sotmetre a informació pública, l’acord anterior, per un termini de 30
dies, durant el qual es podran formular allegacions i reclamacions.
Transcorregut aquest termini, sense que s’hagin presentat allegacions, ni
reclamacions, s’entendrà aprovat definitivament.”
Intervencions:
L’alcalde explica que aquesta ordenança regula alguns aspectes no contemplats
a l’ordenança que ja s’havia aprovat el 2005 i d’altres de forma diferent a com es
feia en aquest text anterior. Ampliar la regulació de l’ordenança sorgeix d’una
recomanació tècnica que es va traslladar a alcaldia i al regidor de la via pública.
Van presentar una proposta tècnica i des de la regidoria es va anar treballant
aquest document i fa uns deu dies es va enviar als grups per tal que hi poguessin
realitzar les seves observacions. Es basa en l’ordenança del 2005 i regula el que
també es regulava en l’anterior normativa mitjançant set títols i tres
disposicions. Els principals canvis els trobem a l’article 8, que fa referència als
jocs i juguesques a la via pública, i tot el que respecta als béns públics, en tant
que hi ha un nou redactat de l’article 7. També es regula de forma més clara
l’ocupació de via pública a través de terrasses i cadires, sobretot a nivell de la
Fira de Dalt i fora del nucli antic. L’ordenança també regula la imatge pel que fa
al mobiliari del nucli antic.
D’altra banda estableix les temporades d’ocupació de la via pública amb taules i
cadires, a partir d’un treball de recerca i comparativa amb el que s’ha establert
als pobles veïns i adaptant-ho a la normativa vigent.
Aquesta ordenança recull molts altres aspectes, alguns de sentit comú i que
sembla que no s’haurien de regular, però que a vegades no es respecten i, per
tant, que és bo de normativitzar. Com diu la regidora, tot el que no està prohibit
està permès, i per això la intenció és assegurar el màxim respecte a la via pública
i a la convivència de tots els ciutadans. Val a dir que la proposta inicial de
l’ordenança ha sofert variacions a petició dels grups municipals del PSC i CiU,

17

pel que fa a horaris i a nivell d’algun articulat i dels criteris pel que fa a la
distribució de la Fira de Dalt.
El que fa aquesta normativa és adaptar-se a la legislació vigent i recollir els
criteris tècnics a nivell d’ocupació d’espais a la via pública. També es modifica
l’article 21, que regula la installació de tendals, marquesines i paravents, i es fa
un nou redactat de l’article 32. El tema dels horaris i alguns aspectes més que
s’ha cregut adient analitzar amb els grups estan recollits en el document que
se’ls va fer arribar, on es detallen les diferències entre l’anterior i la nova
ordenança.
A continuació, l’alcalde dóna la paraula als grups municipals.
El Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista intervé dient que
sempre li agrada posar adjectius qualificatius a les coses i creu que aquesta
ordenança és restrictiva i problemàtica. Restrictiva perquè abarca molts temes
que ens poden portar problemes a la llarga. Suposa que amb l’ordenança ens
adaptem a la normativa vigent, però creu que així i tot serà difícil fer-la complir
i que pot portar problemes a l’ajuntament, per exemple en temes com és el
soroll, i esperen que si un veí al vespre fa un cop de porta el veí del costat no el
denunciï i amb això ja s’hagi d’intervenir. Per tant, el seu grup pensa que una
cosa és la regulació teòrica i una altra ben diferent el que l’ajuntament disposi
dels mitjans suficients per poder–ne controlar el compliment. És una ordenança
que es vol ficar en molts temes que se suposa que han d’estar normativitzats,
però que no acaba de fer el pes al grup del PSC, perquè és massa “puntillosa”.
El Sr. Estruch contesta dient que aquesta ordenança recull el 90% de
l’ordenança que va aprovar aquest Ple municipal el 2005. Els temes que ha
comentat el portaveu del PSC ja estan regulats a l’ordenança vigent i l’objectiu
d’aquest nou text és regular allò que faltava regular i continuar avançant en el
foment del respecte de la convivència ciutadana.
La Sra. Cloti Farràs, portaveu del Grup Municipal de CIU, comenta que entenen
que les normes de convivència, comportament i ús de la via pública serveixen
perquè la gent pugui viure en comunitat. Cal respectar l’espai que és de l’altre i
és de tots, i pensen que les normes de convivència, quan no hi ha problemes, es
queden en això, en normes, però que hi ha aspectes que semblen banals o menys
importants i que quan es produeix un conflicte entre veïns pot aclarir la situació.
Només desitgen que sigui una ordenança que s’hagi de modificar ben poc
perquè tothom respecti l’espai comú.
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Votació:
La Presidència sotmet el dictamen a votació, que s’aprova per 11 vots a favor del
Grup Municipal d’ERC (6) i del Grup Municipal de CIU (5), i 2 abstencions del
Grup Municipal Socialista.

4.- ASSUMPTES SOBREVINGUTS.No s’ha presentat cap assumpte sobrevingut en aquesta sessió.

5.- PRECS, PREGUNTES I INTERPELLACIONS.L’Alcalde dóna la paraula als Grups Municipals.
Pel Grup Municipal Socialista:
1.- El Sr. Jordi Casas, portaveu del Grup Municipal Socialista, intervé per
demanar al tinent d’alcalde delegat de Governació que expliqui d’una forma
clara els criteris que es fan servir en relació al tema d’aparcaments en dies de
mercat, i diu que s’hauria de deixar molt clar perquè està creant confusió, ja que
hi ha dies que es deixa aparcar i altres dies que no.
El Tinent d’alcalde delegat de Governació, Sr. Josep Tristany, explica que en
quant al tema de l’aparcament en diumenge, la policia està seguint els mateixos
criteris que s’han seguit durant aquests últims anys. Així, a la vorera de
l’Avinguda del Rastrillo els diumenges de mercat s’hi deixa aparcar i a on no es
pot aparcar des de fa molt temps és a tot l’espai de la Carretera del Miracle. No
obstant, amb el Regidor delegat de la Via Pública s’ha acabat de fer ara un
informe per senyalitzar aquests espais, en el sentit de que si a l’Avinguda del
Rastrillo es pot aparcar, que s’especifiquin els dies i horaris en què es pot fer,
per evitar aquestes confusions que s’han rebut de diferents ciutadans multats.
Per tant, durant aquest mes es realitzaran els treballs de senyalització per evitar
confusions.
El Sr. Casas demana que també es facin bans informatius a la població.
2.- El Sr. Casas diu que el grup municipal d’ERC dels mandats anteriors era
molt defensor de les pedres millenàries i ara s’ha obert el Carrer Major,
segurament per fer alguna reparació i creuen que les pedres centrals no són les
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que hi havia. Per tant, volen saber què s’ha fet i a on han anat a parar aquestes
pedres, si s’han tret o si s’ha formigonat a sobre.
El Regidor delegat de la Via Pública explica que s’ha fet l’obra al Carrer Major
traient tota la pedra, la qual va ser numerada per tornar-la a collocar tal i com
estava i la part central és formigó. És formigó des del Carrer Sant Miquel fins a
l’Església, i és la part que marca per on passa la claveguera. En aquest tram
central no hi ha hagut mai pedra, ja estava fet amb formigó.
3.- El Sr. Casas diu que a la zona del darrera del camp de futbol, on comença
també la passera, a la pujada del Carrer dels Collasos, hi ha un mur que és molt
alt i s’hauria de condicionar degudament i sanejar les pedres perquè n’hi ha
algunes a punt de caure.
La Sra. Aida Molner, tinent d’alcalde delegada d’Urbanisme, explica que aquest
terreny no és públic, sinó que és privat, però que amb el Regidor de la via
pública ja s’ha comentat el tema i des dels Serveis Tècnics s’ha requerit a la
propietat perquè faci l’actuació corresponent.
El Sr. Casas insisteix en que les pedres poden caure a la carretera i fer mal tant a
vianants com a vehicles.
La Sra. Molner diu que el que no es pot fer és actuar en terreny privat, que
primer s’ha de requerir al propietari, que és el que s’ha fet ara.
L’alcalde puntualitza que ara s’ha fet el procés legal que calia fer, que és requerir
a la propietat però que segurament tard o d’hora s’haurà d’actuar, ja que
realment és un perill. L’Ajuntament n’és conscient i quan s’acabi el tràmit legal
s’haurà d’actuar d’alguna manera. Els tècnics municipals ja estan valorant quan
costaria collocar la xarxa en aquella zona i arribar a un acord amb el propietari i
veïns de la zona. Si no s’arriba a aquest acord l’Ajuntament haurà d’actuar
subsidiàriament a càrrec del propietari.
4.- El Sr. Casas diu que en el tema dels pressupostos es va acordar que s’actuaria
al Carrer Hospital i demana si hi ha cap data de començament de les obres i
alguna previsió de l’actuació.
El Sr. Alcalde explica que els Serveis Tècnics Municipals han redactat un
projecte, i que aquest arranjament no és tant senzill com sembla. Si es vol fer bé
s’ha de tenir un projecte per saber com s’ha d’actuar. L’actuació ascendeix a una
quantitat molt important, de manera que si els portaveu volen es pot estudiar
quina actuació es pot fer, ja que per fer-lo bé el cost és molt més elevat del que
en un començament es pensava. S’havia pensat fer l’actuació mitjançant la
brigada municipal d’obres però s’ha vist que aquesta implica una envergadura
molt més gran del que es suposava i s’ha d’estudiar com fer-ho.
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Pel Grup Municipal de CIU:
1.- La Sra. Cloti Farràs, portaveu del Grup Municipal de CIU, intervé dient que
pel que respecta a la Cafeteria–Botiga del Parc Cultural de la Muntanya de Sal
de Cardona, en el trajecte que es fa ara on es deixa el visitant al darrera de la
botiga, aquest té un aspecte de deixadesa. Per això, demana si s’ha analitzat
aquest trajecte o bé si s’ha de fer alguna actuació per millorar-ne la imatge, si
realment la gent ha d’anar a aquesta zona.
El tinent d’alcalde delegat de Turisme, Sr. Tristany explica que hi està d’acord i
que des del Parc Cultural, ja es va plantejar un parell de setmanes abans de
Setmana Santa, de fer una valoració de si es descarregaven als visitant en un lloc
o en un altre per si hi havia un augment de despesa per part dels visitant a la
cafeteria botiga. Realment ha estat així, i per això es va fer una obra molt menor
que va ser adequar el camí i la zona d’entrada. Sí que hi ha una zona que té un
aspecte més deixat i s’està valorant com fer l’actuació corresponent perquè
quedi adequada.
La Sra. Farràs diu que seria convenient posar alguns panells, ja que és una zona
fosca i poder tapar la única zona que ha quedat per arranjar.
2.- La Sra. Farràs diu que aquest principi d’any hi han hagut una sèrie de furts i
accions vandàliques en establiments de bars i que alguns fins i tot han rebut per
partida doble. Per això demana si s’ha fet alguna gestió al respecte i si se n’ha
parlat amb els Mossos i quina resposta s’ha tingut al respecte.
El Sr. Tristany, Tinent d’alcalde delegat de Governació contesta que la Sra.
Farràs ja coneix una mica aquesta situació i explica que ara fa una mes i mig es
va convocar la Junta de Seguretat amb caràcter d’urgència, precisament per
aquest tema i es va poder arribar a un acord amb els Mossos d’Esquadra perquè
a la nit i sobretot els caps de setmana patrullessin més per la població. Aquesta
situació ha durant unes cinc o sis setmanes, però ara han deixat de pujar tan
sovint i la setmana passada es va parlar amb l’Intendent dels Mossos
d’Esquadra i es farà una nova Junta de Seguretat amb ell per tal que es pugui
tornar a restaurar aquest servei de vigilància.
La Sra. Farràs diu que s’ha d’anar insistint en aquests temes.
3.- La Sra. Farràs continua dient que ha repassat el que s’havia parlat en el ple
ordinari anterior respecte a la ocupació de l’escola d’adults per part d’una entitat
i demana si s’ha obtingut alguna informació més al respecte.
El Sr. alcalde diu que es van reunir la setmana després del Ple amb la persona
encarregada de fer l’activitat i se li va explicar la problemàtica i les incidències
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que havien arribat a l’Ajuntament en aquest sentit. Respecte al tema del
pagament, se li va dir que no es podia cobrar i ens van explicar que només una
família havia fet una aportació voluntària de 20 € i que la resta no pagaven.
Nosaltres els hi vàrem transmetre el fet que els hi havíem deixat aquell local per
fer classes d’àrab i no de cap tipus de religió, i que si era així o teníem
coneixement de que això era així no se’ls hi deixaria el local. Ens van dir que hi
podíem anar sempre que volguéssim i que només hi feien classes d’àrab.
Nosaltres els vàrem dir que una altra condició era que les activitats havien
d’estar obertes a tota la població i ells van contestar que no hi havia cap
problema al respecte. Cal dir que això finalitza al mes de juny, i que a la Policia
ja s’han donat les ordres oportunes perquè vigilin el tema i una vegada finalitzat
el curs al mes de juny ja es parlarà de si es continua deixant el local o no.
4.- La Sra. Farràs demana en relació al tema dels horaris de l’oficina
d’urbanisme i donat que fa tres mesos que es va acotar aquest horari, si ja s’ha
fet cap valoració i si s’ha fet, voldria que se li fes arribar.
La Sra. Aida Molner, tinent d’alcalde delegada d’Urbanisme diu que encara no
se n’ha fet la valoració però que es farà aviat. El tema d’acotar l’horari s’ha fet
per agilitzar sobretot l’atorgament de les llicències d’obres, perquè a principis
d’any hi havia un volum important de llicències que calia anar informant i
accelerar-ne el tràmit. El que sí que es pot dir és que no s’ha rebut cap queixa al
respecte. Evidentment, quan es faci la valoració es farà arribar als grups.
5.- Per últim, la Sra. Farràs manifesta que s’han assabentat que la Sra. Aida
Molner ha iniciat una activitat privada a Solsona i voldrien saber si això afecta
en algun grau el 85 % de dedicació al Consistori o no.
La Sra. Molner respon que això no afecta a la seva dedicació a l’Ajuntament.
La Secretària-Interventora que subscriu diu que l’activitat que desenvolupa és
compatible amb el seu càrrec, i que la tinent d’alcalde com ha dit la Regidora no
té dedicació exclusiva.
Per finalitzar l’alcalde Sr. Ferran Estruch informa que demà té una reunió amb
el Secretari General de la Presidència Sr. Francesc Homs i que l’acompanyarà el
director de l’Arxiu Històric Municipal, per començar a parlar dels actes de
commemoració dels 300 anys de la Guerra de Successió. En aquest sentit,
explica que hi ha hagut canvis en la reestructuració de la Generalitat de cara a la
commemoració d’aquest aniversari. L’Ajuntament va fer arribar una carta al Sr.
Homs, per tal d’articular la proposta. L’Ajuntament ha preparat un petit
document de treball de cara a plantejar aquesta commemoració, que va
començar amb la celebració amb el Setge. Quan hagi parlat amb el Portaveu del
Govern, que és qui porta directament els actes de commemoració dels
aniversaris, emplaça els grups per parlar i consensuar una proposta de poble per
commemorar aquesta fita històrica.
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L’alcalde recorda als grups que abans del 15 de maig s’haurà de fer un ple
extraordinari per sollicitar el préstec per al pagament als proveïdors.

I no havent-hi altres assumptes que tractar, la Presidència aixecà la sessió
essent les vint-i-dos hores quaranta-cinc minuts, de la qual s’estén aquesta acta
que, com a Secretària-Interventora accidental, per a la seva constància i efectes,
CERTIFICO.

